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CONCEPTBESLUIT 2011RGW14 bijlage 2 
 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op het verzoek van het bestuur van de gemeente Leusden 
om ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 juncto artikel 9.1 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV) voor een aanpassing van de rode (bebouwings)contour aan de zuidzijde van de kern 
Achterveld, gemeente Leusden, ten behoeve van de realisatie van circa 110 woningen. 

 
I. Beslissing. 

Wij hebben het voornemen uitgesproken om de gevraagde ontheffing te verlenen om de rode contour van 
de kern Achterveld te Leusden, zoals weergegeven op de bij de PRV behorende rode contourenkaart 
(detailkaart 32), aan te passen overeenkomstig het gemotiveerde verzoek van het bestuur van de gemeente 
Leusden. Met deze contouraanpassing wordt nieuwbouw van circa 110 woningen beoogd. Dit plan maakt 
onderdeel uit van een totaalplan dat tot doel heeft om de leefbaarheid van het dorp Achterveld te 
vergroten. 
De aanpassing van de rode contour is aangegeven op het bij dit besluit behorende kaartje. 
 
Deze beslissing is gebaseerd op de hierna volgende overwegingen.  

 
II. Overwegingen voor ontheffingverlening en contouraanpassing. 
 
Bij brief van 22 september 2010, verzonden 29 september 2010 heeft het bestuur van de gemeente 
Leusden ons college overeenkomstig de bepalingen in artikel 9.1 van de PRV gemotiveerd verzocht om 
via een ontheffing ex artikel 4.1, lid 5 van de PRV de rode (bebouwings)contour van de kern Achterveld 
aan te passen (zie kaart 1). 
 
Met dit verzoek om aanpassing van de rode contour beoogt het gemeentebestuur de bouw van circa 110 
nieuwbouwwoningen in verband met realisering van een totaalplan voor de kern Achterveld (zie kaart 2). 
Dit plan heeft tot doel om de leefbaarheid van het dorp te behouden (en mogelijk op een hoger peil te 
brengen). Het plan is vervat in het voorontwerpbestemmingsplan Groot Agteveld en bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
1. herontwikkeling van het coöperatieterrein en omgeving, gelegen binnen de rode contour.  

De voormalige veevoederfabriek (kathedraal van het platteland volgens de provinciale nota “20 
vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht: een cultuurhistorische verkenning” en de 
“Nota Belvedère” zal geheel worden vernieuwd en als beeldbepalend gebouw weer zijn plek 
terugkrijgen, maar nu met een andere functie, namelijk een multifunctioneel dorpsgebouw. De 
herontwikkeling van dit gebied is uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk en voor de gemeente van 
elementair belang als bijdrage in het vergroten van de leefbaarheid van Achterveld. 

2. nieuwbouw van woningen, deels binnen en deels buiten de rode contour.  
De woningen (20 tot 30) die worden ontwikkeld binnen de contour zijn gelegen aan de Hessenweg. 
Door herinrichting van deze gronden en door het maken van een dorpsplein op de kruising 
Hessenweg/Jan van Arkelweg worden de voorzieningen beter zichtbaar en bereikbaar. In 2008 hebben 
wij subsidie verstrekt om het dorpsplein te realiseren. Tevens zal door de ontwikkeling van dit 
plandeel een goede stedenbouwkundige aansluiting worden verkregen op de herinrichting van de 
verrommelde zuidgrens van Achterveld, fase 1 van het plan, en de ontwikkeling van het 
nieuwbouwplan buiten de rode contour.  
Buiten de rode contour zullen circa 110 woningen worden gerealiseerd.  

3. aanleg van nieuwe natuur tussen de nieuwe bebouwing gelegen buiten de rode contour en de 
Modderbeek.  

 
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ en heeft de bestemming ‘agrarisch 
gebied met landschapswaarden’. Bij dit bestemmingsplan is een ontwikkelingskaart opgenomen waarop 
de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van het plangebied binnen de planperiode zijn weergegeven. 
Op de ontwikkelingskaart heeft het plangebied Groot Agteveld de aanduiding ‘zoekgebied nieuwe 
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natuur’. Om deze beleidsdoelstelling van de gemeente en de provincie te realiseren zullen de gronden die 
liggen tussen de grens van de te verleggen contour en de Modderbeek worden verkocht aan DLG. Thans 
worden de onderhandelingen over verkoop van de gronden gevoerd.  
 
De voorgestane nieuwbouwontwikkeling door de overschrijding van de ter plaatse aangegeven rode 
contour moet als strijdig met het provinciaal ruimtelijk beleid respectievelijk het provinciaal belang 
worden aangemerkt. Volgens dit beleid moeten verstedelijkingsambities immers plaatsvinden binnen de 
rode contouren, hetgeen als provinciaal ruimtelijk belang is aangemerkt. 
 
Met het gemeentelijke verzoek aan ons college om de rode contour aan de zuidzijde van het plangebied 
op te schuiven door het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4.1, lid 5 van de PRV wordt 
beoogd de strijdigheid met het provinciaal belang op te heffen en het voorontwerpbestemmingsplan in 
overeenstemming te brengen met provinciaal ruimtelijk beleid.  
 
Onder verwijzing naar de notitie Groot Agteveld, de voorloper van het voorontwerpbestemmingsplan, is 
ter onderbouwing van dit ontheffingverzoek aangevoerd dat het toevoegen van hoogwaardige woning-
bouw met bijzondere woonmilieus voorziet in de lokale woningbehoefte. Tevens zal daarmee het 
voorzieningenniveau duurzaam op peil worden gehouden. De realisatie van deze woningen staat niet op 
zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een totaalplan voor Achterveld Zuid, bestaande uit 3 onderdelen 
zoals hiervoor is beschreven.  
 
Naar onze opvatting is voldoende aannemelijk dat het provinciale belang wordt gediend door realisatie 
van onderdeel 1 van het totaalplan, de herontwikkeling van het coöperatieterrein en omgeving. Hiermee 
wordt een cultuurhistorisch waardevol gebied behouden. Deels zal door realisatie van onderdeel 2 van het 
plan, de herinrichting van de gronden aan de Hessenweg, waarvoor wij subsidie hebben verstrekt om een 
plein in te richten, aan onze provinciale doelstelling worden voldaan, evenals door de ontwikkeling van 
onderdeel 3, waar nieuwe natuur zal worden aangelegd tussen de nieuwbouw van de woningen en de 
Modderbeek. 
 
Bij brief van 22 september 2009 hebben wij in principe besloten medewerking te verlenen aan het 
verleggen van de rode contour in Achterveld Zuid gelet op het belang dat met het vorenstaande totaalplan 
wordt gediend. Voorwaarde voor aanpassing van de rode contour is dat het gehele plan financieel 
uitvoerbaar is te achten. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de realisering van nieuwe natuur 
en over de overdracht van deze gronden aan de overheid. Thans worden de onderhandelingen over 
verkoop van deze gronden gevoerd.  
In een overeenkomst tussen de grondeigenaar en de gemeente is vastgelegd dat het voorliggende plan 
financieel uitvoerbaar is.  
 
Gelet op onze principe-uitspraak van 22 september 2009 om de rode contour in Achterveld Zuid te 
verleggen en gezien het voorliggende ontheffingverzoek, zijn wij van mening dat het ontheffingsverzoek 
voldoet aan de bepalingen in artikel 4.1, lid 5 juncto artikel 9.1 van de PRV en ook overigens vanuit een 
oogpunt van goede ruimtelijke ordening niet op bezwaren stuit. 
Omdat wij ook anderszins geen dringende redenen aanwezig achten om het gemeentelijke verzoek tot 
contouraanpassing niet in te kunnen willigen, hebben wij besloten zoals hiervoor onder punt I is 
weergegeven. 
Wel merken wij op dat, mocht er niet tot overeenstemming worden gekomen over verkoop van de 
gronden gelegen tussen de nieuw te bouwen woningen en de Modderbeek (tbv realisatie van nieuwe 
natuur), de voorliggende ontheffingsprocedure zal worden beëindigd.  
 
Omdat in dit geval niet wordt voldaan aan de bepalingen in artikel 4.1, lid 5 onder d (er is geen sprake 
van oppervlakte-neutrale uitruil van gronden binnen en buiten de contour) van de PRV, zullen wij voor 
deze oprekking van de contour conform het bepaalde in artikel 9.1, lid 6 van de PRV de Statencommissie 
Ruimte, Groen en Water horen alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan.  
 


